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ကော်မရှင်ပုံမှန်အစည်းအကေးနှင့်အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲကရးကော်မတီအစည်းအကေးများေျင်းပခခင်း

အင်္ဂလိပ်ဘာသာစေား

ေျွမ်းေျင်မှုစွမ်းရည်ခမှင့်

သင်တန်းဖွင့်လှစ်

  

	 မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်	ပုံြှန်အစည်းအရေးအြှတ်စဉ်	 (၂/	၂၀၂၂)	ေို	 ၂၄-၂-၂၀၂၂	

ေေ်ရန့တွင်	Video	Conferencing	System	မြင့်	ေျင်းပခဲ့ော	ရော်ြေှင်ဥေ္ကဋ္ဌ၊	ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌနှင့်	ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	

ြျား၊	 ညွှန်ကေားရေးြှူးချုပ်နှင့်	 တာေန်ေှိသူြျား	 တေ်ရောေ်ခဲ့ကေပါသည်။	 	 အဆိုပါအစည်းအရေးတွင်	 ရော်ြေှင်

ဥေ္ကဋ္ဌနှင့်	ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ	တို့ေ	အြွင့်အြှာစေားရမပာကေားခဲ့ပပီး	မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်၏	

လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးနှင့်	 ောေွယ်ရေးလုပ်ငန်းြျား	 ရဆာင်ေွေ်နိုင်	 ရေးအတွေ်	 သေ်ဆိုင်ော	 ဘာသာေပ်

တာေန်ခံ	ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်ြျားေ	တင်မပရဆွးရနွးခဲ့ကေပါသည်။

	 ရော်ြေှင်၏	၂၀၂၂	ခုနှစ်	 ရြရြာ်ေါေီလအတွေ်	အုပ်ချုပ်ြှုစီြံခန့်ခွဲရေး	ရော်ြတီ	အစည်းအရေးအြှတ်စဉ်	

(၂/	၂၀၂၂)	ေို ၈-၂-၂၀၂၂	ေေ်ရန့တွင်	ေျင်းပခဲ့ော	ရော်ြေှင်	ဥေ္ကဋ္ဌ၊	ဒုတိယ	ဥေ္ကဋ္ဌ၊	အလှည့်ေျရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်ြျား

မြစ်သည့်	ဦးရပါ်လွင်စိန်၊	ဦးရေျာ်စိုးနှင့်	ဦးတင်ရအာင်	အထူး	ြိတ်ကေားခံေသည့်	ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	(ဘဏ္ဍာ)	ဦးရေျာ်

မြင့်၊	ရော်ြေှင်ရုံး	ညွှန်ကေားရေးြှူးချုပ်နှင့်	တာေန်ေှိသူြျား	တေ်ရောေ်ခဲ့ကေပါသည်။

• စာြျေ်နှာ-	၂	>>

လူ့အခွင့်အကရးေဗျာ

“သဘာေအကမွ”

စစ်ဦးစီးတေ္ကသိုလ်(ေကလာ)

တွင်လူ့အခွင့်အကရးဆိုင်ရာ

သင်ခန်းစာများသွားကရာေ်ပို့ချ

မအူပင်အေျဉ်းကောင်ကေည့်ရှု

စစ်ကဆးခခင်း

• စာြျေ်နှာ-	၅	>> • စာြျေ်နှာ-	၁၀	>>• စာြျေ်နှာ-	၃	>>
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မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်

ခမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အကရးကော်မရှင်မှအရာေမ်း၊အမှုေမ်းများအတွေ်အင်္ဂလိပ်
ဘာသာစေားေျွမ်းေျင်မှုစွမ်းရည်ခမှင့်သင်တန်းဖွင့်လှစ်

ရြရြာ်ေါေီလ	၂၈	ေေ်

	 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်

ရုံးချုပ်ြှ	 အောထြ်း၊	 အြှုထြ်းြျားအတွေ်	 အင်္ဂလိပ်

ဘာသာစေား	 ေျွြ်းေျင်ြှုသင်တန်းြွင့်လှစ်မခင်း	

အခြ်းအနားေို	 	 ၂၈.၂.၂၀၂၂	 ေေ်ရန့	 နံနေ်	 ၁၀	 နာေီ

အချနိ်တွင်	 ရော်ြေှင်ရုံး	 Conference	 Room	 ၌	 ေို

ဗစ်-၁၉	 ေပ်ရောင်္ါောလအတွင်း	 လိုေ်နာရနထိုင်ေ

ြည့်	 စည်းြျဉ်းစည်းေြ်းြျားနှင့်အညီ	 ေျင်းပမပုလုပ်

ခဲ့သည်။	 အခြ်းအနားသို့	 ရော်ြေှင်	 ဥေ္ကဋ္ဌ၊	 ဒုတိယ

ဥေ္ကဋ္ဌ၊	 ရော်ြေှင်	 အြွဲ့ေင်ြျား၊	 ညွှန်ကေားရေးြှူးချုပ်

နှင့်	ညွှန်ကေားရေးြှူးြျား၊	သင်တန်းတေ်ရောေ်ကေြည့်	

ရော်ြေှင်ရုံး	အောထြ်း၊	အြှုထြ်းြျား	ပါေင်တေ်ရောေ်

ကေ	ပါသည်။	အခြ်းအနားတွင်	မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့

အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်ဥေ္ကဋ္ဌေ	အြွင့်အြှာ	စေားရမပာ

ကေားော၌	 ရော်ြေှင်ရုံး	 ေန်ထြ်းြျားအတွေ်	 လုပ်ငန်း

စွြ်းရဆာင်ေည်	 မြှင့်တင်ရေး	 ဦးစားရပးေိစ္စေပ်၏	

ေဏ္ဍတစ်ေပ်အရနမြင့်	 ယခု	 အင်္ဂလိပ်ဘာသာစေား	

ေျွြ်းေျင်ြှု	 စွြ်းေည်မြှင့်	 သင်တန်းေို	 ြွင့်လှစ်ေမခင်း	

မြစ်ရကောင်း၊	ယခင်ေလည်း	ယခုေဲ့သို့	သင်တန်းြျ ိုး	(၂)	

ကေိြ်	 ြွင့်လှစ်	 ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ပပီး	 မြစ်ရကောင်း၊	 ရော်ြေှင်

အရနမြင့်	 ရဒသတွင်းနှင့်	 နိုင်ငံတော	 လူ့အခွင့်အရေး	

အြွဲ့	 အစည်းြျားတွင်	 အြွဲ့ေင်အမြစ်	 ပါေင်ရဆာင်ေွေ်

လျေ်ေှိပပီး	နိုင်ငံတော	အြွဲ့အစည်းြျား၊	လူပုင်္္ဂိုလ်	ြျား

နှင့်	 ပုံြှန်ထိရတွ့ဆေ်ဆံောတွင်	အင်္ဂလိပ်ဘာသာစေား	

ေျွြ်းေျင်	 တတ်ရမြာေ်ြှုေှိေန်	 အရေး	 ကေီးပါရကောင်း၊	

သင်တန်းသားြျားအရနမြင့်	 သင်တန်းေို	 ြပျေ်ြေွေ်	

တေ်ရောေ်ပပီး	 အထူး	 အာရုံစိုေ်	 ရလ့လာသင်ယူကေ

ေန်	 တိုေ်တွန်းပါရကောင်း	 စသည်မြင့်	 ရမပာကေားခဲ့

ပါသည်။	 ထို့ရနာေ်	 သင်တန်းနည်းမပဆောြ	 ရဒါ်ရြရြ

ေင်းနှင့်	 သင်တန်းသား၊	 သင်တန်းသူြျားေ	 	 ြိတ်ဆေ်	

စေား	ြျား	အသီးသီး	ရမပာကေားခဲ့ကေပပီး	အခြ်းအနားေို	

ရုပ်သိြ်းခဲ့ပါသည်။	

အင်္ဂလိပ်ဘာသာစေား	 ေျွြ်းေျင်ြှုသင်တန်းေို	

သင်တန်းသားဦးရေ	 (၂၀)	 ဦးမြင့်	 စတင်	 ြွင့်လှစ်သွား

ြည်မြစ်ပပီး	 သင်တန်းောလြှာ	 (၁၀)	 ပတ်ကောမြင့်ြည်

မြစ်သည်။	 သင်တန်းေို	 အွန်လိုင်းြှတစ်ဆင့်	 Zoom	

Platform	 ေို	 အသုံးမပု၍	 သင်ကေားသွားြည်မြစ်ပပီး	

ယခုသင်တန်း	 ပပီးဆုံးပါေ	 သင်တန်းြတေ်ရောေ်ေ

ရသးသည့်	 အောထြ်း၊	 အြှုထြ်းြျားအတွေ်	 အင်္ဂလိပ်	

ဘာသာ	 စေားေျွြ်းေျင်ြှုသင်တန်းြျားေို	 ရော်ြေှင်

အစီအစဉ်မြင့်	 ထပ်ြံြွင့်လှစ်ရပးသွားြည်	 မြစ်ရကောင်း	

သိေသည်။
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၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ 

စစ်ဦးစီးတေ္ကသိုလ်(ေကလာ)တွင်လူ့အခွင့်အကရးဆိုင်ရာသင်ခန်းစာများသွားကရာေ်ပို့ချ

ရြရြာ်ေါေီလ	၁၇	ေေ်

	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 အြျ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အရေး

ရော်ြေှင်၊	 ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ	 ရဒါေ်တာနန္ဒာြွှန်းသည်	

စစ်ဦးစီး	တေ္ကသိုလ်(ေရလာ)တွင်	 ြွင့်လှစ်လျေ်ေှိရသာ	

စစ်ဦးစီးတေ္ကသိုလ်သင်တန်း၊	အြှတ်စဉ်	 (၆၉)	၌	၁၇-၂-

၂၀၂၂	 ေေ်ရန့	 နံနေ်	 ၀၇:၄၀	 နာေီြှ	 ၁၀:၄၀	 နာေီအချနိ်

အထိ	လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော	သင်ခန်းစာြျား	သွားရောေ်	

ပို့ချသည်။

	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 အြျ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အရေး

ရော်ြေှင်၊	 ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ	 ရဒါေ်တာနန္ဒာြွှန်းသည်	

စစ်ဦးစီးတေ္ကသိုလ်(ေရလာ)တွင်	 ြွင့်လှစ်လျေ်ေှိရသာ	

စစ်ဦးစီးတေ္ကသိုလ်သင်တန်း၊	အြှတ်စဉ်	 (၆၉)	၌	၁၇-၂-

၂၀၂၂	 ေေ်ရန့	 နံနေ်	 ၀၇:၄၀	 နာေီြှ	 ၁၀:၄၀	 နာေီအချနိ်

အထိ	လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော	သင်ခန်းစာြျား	သွားရောေ်	

ပို့ချခဲ့ပါသည်။	 အဆိုပါသင်တန်းတွင်	 မြန်ြာနိုင်ငံ

အြျ ိုးသားလူ့အခွင့်	 အရေး	 ရော်ြေှင်ရုံး၏	လုပ်ငန်းစဉ်

ြျားနှင့်	 လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော	 ဘာသာေပ်ြျားေိုသင်	

ကေားပို့ချ	ခဲ့ပါသည်။	သင်တန်းတွင်	သင်တန်းသားအောေှိ	

(၁၉၆)ဦး	 တေ်ရောေ်ခဲ့ကေပပီးတေ်		 ရောေ်လာရသာ	

သင်တန်းသား	 အောေှိကေီးြျားြှ	 သိေှိလိုသည့်ရြးခွန်း

ြျားေို	ရြးမြန်းော	ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌေ	 မပန်လည်	ေှင်းလင်း	

ရမြကေားခဲ့ကေပါသည်။

ဗဟိုေန်ေမ်းတေ္ကသိုလ်(အေေ်ခမန်မာခပည်)၌ဖွင့်လှစ်လျေ်ရှိကသာသင်တန်းတွင်သင်ခန်းစာ
သွားကရာေ်ပို့ချခခင်း

ရြရြာ်ေါေီလ	၁	ေေ်

မြန်ြာနိုင်ငံ	 အြျ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အရေး	 ရော်ြေှင်ြှ	

ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	ဦးရပါ်လွင်စိန်နှင့်	ရဒါေ်တာသန်းမြင့်

တို့သည်	 ဗဟိုေန်ထြ်းတေ္ကသိုလ်	 (အထေ်မြန်ြာမပည်)	

တွင်	 ြွင့်လှစ်လျေ်ေှိရသာ	 ေန်ထြ်းအြွဲ့အစည်း	 ဒုတိယ

အကေီးအြှူး	စီြံခန့်ခွဲြှုသင်တန်း၊	အြှတ်စဉ်	(၈)	၌	၁-၂-

၂၀၂၂	ေေ်ရန့၊	၀၈:၀၀	နာေီ	အချနိ်ြှ	၁၅:၅၅	နာေီအချနိ်

အထိ	လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော	သင်ခန်းစာြျားသွားရောေ်	

ပို့ချ	သည်။

မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်ြှ	
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မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်

ရြရြာ်ေါေီလ	၂	ေေ်			

	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 အြျ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အရေး	 ရော်ြေှင်၊	

ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	ဦးရပါ်လွင်စိန်နှင့်	ရဒါေ်တာသန်းမြင့်

တို့သည်	 ဗဟိုေန်ထြ်းတေ္ကသိုလ်	 (အထေ်မြန်ြာမပည်)	

တွင်	ြွင့်လှစ်လျေ်	ေှိရသာ	အဆင့်မြင့်	အောထြ်းစီြံခန့်ခွဲ

ြှုသင်တန်း၊	အြှတ်စဉ်	(၉)	၌	၂-၂-၂၀၂၂	ေေ်ရန့၊	၀၈:၀၀	

နာေီအချနိ်ြှ	 ၁၅:၅၅	 နာေီအချနိ်အထိ	 လူ့အခွင့်အရေး

ဆိုင်ော	သင်ခန်းစာြျား	သွားရောေ်ပို့ချသည်။

	 	 	 	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	 ရော်ြေှင်၊	

ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	 ဦးရပါ်လွင်စိန်နှင့်	 ရဒါေ်တာသန်း

မြင့်တို့သည်	 ဗဟိုေန်ထြ်းတေ္ကသိုလ်	 (အထေ်မြန်ြာ

မပည်)	တွင်	ြွင့်လှစ်လျေ်ေှိ	ရသာ	အဆင့်မြင့်	အောထြ်း

စီြံခန့်ခွဲြှုသင်တန်း၊	 အြှတ်စဉ်	 (၉)	 ၌	 ၂-၂-၂၀၂၂	 ေေ်

ရန့၊	 ၀၈:၀၀	 နာေီအချနိ်ြှ	 ၁၅:၅၅	 နာေီအချနိ်အထိ	 လူ့

အခွင့်အရေးဆိုင်ော	 သင်ခန်းစာြျား	 သွားရောေ်ပို့ချ

ခဲ့ပါသည်။	 အဆိုပါ	 သင်တန်းတွင်	 ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	 

ဦးရပါ်လွင်စိန်ေ	 ေုလသြင်္္ဂလူ့အခွင့်အရေး	 ယန္တေား၊	

ေြ္ဘာ့နိုင်ငံ	 ြျား၏	လူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနြျားေို	 ပုံ

ြှန်သုံးသပ်သည့်	 အစီေင်ခံစာ၊	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 အြျ ိုးသား	

လူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်	 ြွဲ့စည်းမခင်းနှင့်	 လုပ်ငန်း

ဗဟိုေန်ေမ်းတေ္ကသိုလ်(အေေ်ခမန်မာခပည်)၌ဖွင့်လှစ်လျေ်ရှိကသာသင်တန်းတွင်
သင်ခန်းစာသွားကရာေ်ပို့ချ

ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	ဦးရပါ်လွင်စိန်နှင့်	ရဒါေ်တာသန်းမြင့်

တို့သည်	 ဗဟိုေန်ထြ်းတေ္ကသိုလ်	 (အထေ်မြန်ြာမပည်)	

တွင်	 ြွင့်လှစ်လျေ်ေှိရသာ	 ေန်ထြ်းအြွဲ့အစည်း	 ဒုတိယ

အကေီးအြှူး	စီြံခန့်ခွဲြှုသင်တန်း၊	အြှတ်စဉ်	(၈)	၌	၁-၂-

၂၀၂၂	ေေ်ရန့၊	၀၈:၀၀	နာေီ	အချနိ်ြှ	၁၅:၅၅	နာေီအချနိ်

အထိ	လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော	သင်ခန်းစာြျားသွားရောေ်	

ပို့ချခဲ့ပါသည်။	 အဆိုပါသင်တန်းတွင်	 ရော်ြေှင်အြွဲ့

ေင်	 ဦးရပါ်လွင်စိန်ေ	 ေုလသြင်္္ဂလူ့အခွင့်အရေး	

ယန္တေား၊	 ေြ္ဘာ့နိုင်ငံြျား၏	 လူ့အခွင့်အရေးအရမခအရန

ြျားေို	 ပုံြှန်သုံးသပ်သည့်	 အစီေင်ခံစာ၊	 မြန်ြာနိုင်ငံ	

အြျ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အရေး	 ရော်ြေှင်ြွဲ့စည်းမခင်း

နှင့်	 လုပ်ငန်းရဆာင်ေွေ်ချေ်ြျား	 အရကောင်းေို

လည်းရောင်း၊	 ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	 ရဒါေ်တာသန်းမြင့်

ေ	 လူ့အခွင့်အရေး	 အရမခခံအယူ	 အဆြျား၊	 ေြ္ဘာ့လူ့

အခွင့်အရေး	ရကေညာစာတြ်းအရကောင်း၊	နိုင်ငံရတာ်နှင့်	

မပည်သူ့တာေန်စသည့်	ဘာသာေပ်ြျားေိုလည်းရောင်း	

သင်ခန်းစာြျား	 အသီးသီးပို့ချခဲ့ပါသည်။	 သင်တန်းတွင်	

စုစုရပါင်း	သင်တန်းသားဦးရေ	(၄၅)	ဦး		တေ်ရောေ်ခဲ့ကေ

ပပီး	 တေ်	ရောေ်လာရသာ	 သင်တန်းသားြျားြှ	 သိေှိလို

သည့်	 ရြးခွန်းြျားေိုရြးမြန်းကေော	 ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	

ဦးရပါ်လွင်စိန်နှင့်	 ရဒါေ်တာသန်းမြင့်	 တို့	 ေ	 မပန်လည်	

ရမြကေားခဲ့ကေပါသည်။
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၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ 

ရဆာင်ေွေ်ြျား	အရကောင်းေိုလည်းရောင်း၊	ရော်ြေှင်

အြွဲ့ေင်	 ရဒါေ်တာသန်းမြင့်ေ	လူ့အခွင့်အရေး	 အရမခခံ	

အယူအဆြျား၊	 ေြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး	 ရကေညာစာတြ်း

အရကောင်း၊	 နိုင်ငံရတာ်နှင့်	 မပည်သူ့တာေန်	 စသည့်	

ဘာသာေပ်ြျားေိုလည်းရောင်း	 သင်ခန်းစာြျား	

အသီးသီးပို့ချခဲ့ကေော	 စုစုရပါင်း	 သင်တန်းသားဦးရေ	

(၃၇)	 ဦး	 တေ်ရောေ်ခဲ့ကေပပီး	 တေ်	ရောေ်လာ

ရသာ	 သင်တန်းသားြျားြှ	 သိေှိလိုသည့်	 ရြးခွန်းြျား

ေို	 ရြးမြန်းကေော	 ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	 ဦးရပါ်လွင်စိန်

နှင့်	 ရဒါေ်တာသန်းမြင့်တို့ေ	 မပန်	 လည်	 ရမြကေားခဲ့ကေ

ပါသည်။

ခမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အကရးကော်မရှင်မှမအူပင်အေျဉ်းကောင်အားကေည့်ရှုစစ်ကဆး

ရြရြာ်ေါေီလ	၁	ေေ်

၁။	 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်

ြှ	 အြွဲ့ေင်ဦးတင်ရအာင်	 ဦးရဆာင်ရသာ	 ကေည့်ရှု

စစ်ရဆးရေးအြွဲ့သည်	 ၁-၂-၂၀၂၂	 ေေ်ရန့တွင်ြအူပင်

အေျဉ်းရထာင်အား	 သွားရောေ်	 ကေည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့

ပါသည်။

၂။	 အေျဉ်းရထာင်အား	 ကေည့်ရှုစစ်ရဆးောတွင်	

ရော်ြေှင်ဥပရဒ	မပဋ္ဌာန်းချေ်ြျားနှင့်အညီ	အေျဉ်းသား/

အေျဉ်းသူ၊	 အချုပ်သား/အချုပ်သူြျားေို	 အုပ်စုလိုေ်

ခွဲ၍	ရတွ့ဆုံော	အေျဉ်းသား	တစ်ဦး၏အနိြ့်ဆုံးေေှိြည့်	

အခွင့်အရေးမြစ်ရသာ	 ရနထိုင်စားရသာေ်ြှု	အရမခအရန

ြျား၊	ေျန်းြာ		ရေး	ရစာင့်ရေှာေ်ြှု	ေှိ	ြေှိ၊		အေျဉ်းရထာင်	

သတ်ြှတ်	 စည်းေြ်းချေ်ြျားနှင့်အညီ	 လာရောေ်	

ပို့ရဆာင်ရပးရသာ	ရထာင်ေင်စာပစ္စည်းြျား		စုံလင်စွာ	ေေှိ

မခင်း	 ေှိ	 ြေှိ၊	 ေသင့်ေထိုေ်ရသာ	အသုံးအရဆာင်	 ပစ္စည်း

ြျား	 ေေှိမခင်းေှိ	 ြေှိနှင့်	 အေျဉ်းရထာင်နှင့်	 အချုပ်ခန်း

ြျားအတွင်း	 ညှဉ်းပန်းနှိပ်စေ်ြှုေှိ	 ြေှိ	 စသည်တို့ေို	

ရြးမြန်းြှတ်တြ်းတင်မခင်း၊	တစ်ဦးချင်း	ရတွ့ဆုံလိုသည့်	

အေျဉ်းသား/	အေျဉ်းသူ၊	 အချုပ်သား/အချုပ်သူြျားနှင့်

ရတွ့ဆုံော	ယင်းတို့၏	တင်မပချေ်ြျားေို	ြှတ်တြ်းတင်

ခဲ့ပါသည်။

၃။	 ြအူပင်အေျဉ်းရထာင်ေို	 ေင်ရောေ်ကေည့်ရှု

စစ်ရဆးစဉ်	 အေျဉ်းသား/အေျဉ်းသူ၊	 အချုပ်သား/	

အချုပ်သူြျား၏	 အိပ်ရဆာင်ြျားသန့်ေှင်းြှု၊	 	 အတွင်း/

အမပင်	 ြိလ္လာြျား	 သန့်ေှင်းြှုေှိ	 ြေှိ	 ၊	 တိုေ်	 ခန်းြျား၊	

ရဆးရုံခန်း၊	 စားြိုကေီး၊	 ေိေ္ခာစတို၊	 ရသာေ်ရေ၊	 သုံးရေ

ေန်ြျားနှင့်	 စာကေည့်တိုေ်	 တို့ေိုလည်းရောင်း၊	 ေို

ဗစ်-၁၉	 ရောင်္ါ	 ောေွယ်ရေး	 ညွှန်ကေားချေ်ြျားအရပါ်	

လိုေ်နာရဆာင်ေွေ်ထားေှိြှုနှင့်	 Quarantine	 ထားေှိ

သည့်	အရဆာင်	အရမခအရနတို့ေို	လည်းရောင်း	ကေည့်ရှု

စစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။	

၄။	 အေျဉ်းသား/သူ၊	 အချုပ်သား/သူြျားအတွေ်	 

ေြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးရကေညာစာတြ်း	မြန်ြာမပန်စာသား

ြျားပါေှိရသာ	ြှတ်စုစာအုပ်	(၅၀၀)	အုပ်တို့ေို	ရော်ြေှင်

ြှ	လှူဒါန်းခဲ့ော	အေျဉ်းရထာင်	တာေန်ခံြှ	လေ်ခံေယူခဲ့

ပါသည်။

၅။	 ရော်ြေှင်	 ကေည့်ရှုစစ်ရဆးရေးအြွဲ့၏	 ြအူပင်

အေျဉ်းရထာင်ခေီးစဉ်အတွင်း	 စစ်ရဆးရတွ့ေှိချေ်နှင့်	

ေျန်းြာရေးနှင့်	သေ်ဆိုင်သည့်	အကေံမပုချေ်	(၃)	ချေ်၊	

အိပ်ရဆာင်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်	 အကေံမပုချေ်	 (၅)	 ချေ်၊	

စားြိုကေီးနှင့်	သေ်ဆိုင်သည့်		(၁)	ချေ်တို့ေို	လိုအပ်သလို	

ရဆာင်ေွေ်	ရပးနိုင်	ရေးအတွေ်	သေ်ဆိုင်ောေန်ကေီးဌာန

သို့	ရပးပို့ခဲ့ပါသည်။
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မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်

ခမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အကရးကော်မရှင်မှဟသဂာတအေျဉ်းကောင်အားကေည့်ရှုစစ်ကဆး

ရြရြာ်ေါေီလ	၄	ေေ်

၁။	 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်

ြှ	 အြွဲ့ေင်ဦးရေျာ်စိုးနှင့်	 ဦးတင်ရအာင်တို့	 ဦးရဆာင်

ရသာ	 ကေည့်ရှုစစ်ရဆးရေးအြွဲ့သည်	၄-၂-၂၀၂၂	ေေ်ရန့

တွင်	ဧောေတီတိုင်းရဒသကေီးေှိ	ဟသဂာတအေျဉ်းရထာင်

အား	သွားရောေ်	ကေည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။

၂။	 အေျဉ်းရထာင်အား	 ကေည့်ရှုစစ်ရဆးောတွင်	

ရော်ြေှင်ဥပရဒ	မပဋ္ဌာန်းချေ်ြျားနှင့်အညီ	အေျဉ်းသား/

အေျဉ်းသူ၊	 အချုပ်သား/အချုပ်သူြျားေို	 အုပ်စုလိုေ်

ခွဲ၍	ရတွ့ဆုံော	အေျဉ်းသား	တစ်ဦး၏အနိြ့်ဆုံးေေှိြည့်	

အခွင့်အရေးမြစ်ရသာ	 ရနထိုင်စားရသာေ်ြှု	အရမခအရန

ြျား၊	ေျန်းြာ		ရေး	ရစာင့်ရေှာေ်ြှု	ေှိ	ြေှိ၊		အေျဉ်းရထာင်	

သတ်ြှတ်စည်းေြ်းချေ်ြျားနှင့်အညီ	 လာရောေ်

ပို့ရဆာင်	 ရပးရသာ	 ရထာင်ေင်စာပစ္စည်းြျား	 	 စုံလင်စွာ	

ေေှိမခင်း	ေှိ	ြေှိ၊	ေသင့်	ေထိုေ်ရသာ	အသုံးအရဆာင်	ပစ္စည်း

ြျား	 ေေှိမခင်းေှိ	 ြေှိနှင့်	 အေျဉ်းရထာင်နှင့်	 အချုပ်ခန်း

ြျားအတွင်း	 ညှဉ်းပန်းနှိပ်စေ်ြှုေှိ	 ြေှိ	 စသည်တို့ေို	

ရြးမြန်းြှတ်တြ်းတင်မခင်း၊	တစ်ဦးချင်း	ရတွ့ဆုံလိုသည့်	

အေျဉ်းသား/	အေျဉ်းသူ၊	 အချုပ်သား/အချုပ်သူြျားနှင့်

ရတွ့ဆုံော	ယင်းတို့၏	တင်မပချေ်ြျားေို	ြှတ်တြ်းတင်

ခဲ့ပါသည်။

၃။	 ဟသဂာတ	 အေျဉ်းရထာင်ေို	 ေင်ရောေ်ကေည့်ရှု

စစ်ရဆးစဉ်	 အေျဉ်းသား/အေျဉ်းသူ၊	 အချုပ်	 သား/	

အချုပ်သူြျား၏	 အိပ်ရဆာင်ြျားသန့်ေှင်းြှု၊	 	 အတွင်း/

အမပင်	 ြိလ္လာြျား	 သန့်ေှင်းြှုေှိ	 ြေှိ၊	 တိုေ်ခန်းြျား၊	

ရဆးရုံခန်း၊	 စားြိုကေီး၊	 ေိေ္ခာစတို၊	 ရသာေ်ရေ၊	 သုံးရေ

ေန်ြျားနှင့်	 စာကေည့်	 တိုေ်တို့ေို	 လည်းရောင်း၊	 ေို

ဗစ်-၁၉	 ရောင်္ါောေွယ်ရေး	 ညွှန်ကေားချေ်ြျားအရပါ်	

လိုေ်နာ	 ရဆာင်ေွေ်ထားေှိြှုနှင့်	 Quarantine	 ထားေှိ

သည့်	အရဆာင်အရမခအရနတို့ေို	လည်းရောင်း	ကေည့်ရှု

စစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။	

၄။	 အေျဉ်းသား၊	 အေျဉ်းသူ၊	 အချုပ်သား၊	 အချုပ်

သူြျားအတွေ်	ေြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး	 ရကေညာ	 စာတြ်း	

မြန်ြာ	 မပန်စာသားြျားပါေှိရသာ	 ြှတ်စုစာအုပ်	 (၅၀၀)	

အုပ်တို့ေို	 ရော်ြေှင်ြှ	 လှူဒါန်းခဲ့ော	 အေျဉ်းရထာင်

တာေန်ခံြှ	လေ်ခံေယူခဲ့ပါသည်။

၅။	 ရော်ြေှင်	ကေည့်ရှုစစ်ရဆးရေးအြွဲ့၏	ဟသဂာတ

အေျဉ်းရထာင်ခေီးစဉ်အတွင်း	 စစ်ရဆး	 ရတွ့ေှိချေ်

နှင့်	 ေျန်းြာရေးနှင့်သေ်ဆိုင်သည့်	 အကေံမပုချေ်	 (၉)	

ချေ်၊	 ေိေ္ခာင်္ိုရဒါင်နှင့်	 စပ်လျဉ်း	 သည့်	 အကေံမပုချေ်	

(၂)	 ချေ်၊	 သုံးရေေန်နှင့်ဆိုင်ော	 (၁)	 ချေ်နှင့်	 လုံခခုံရေး

ဆိုင်ော	အကေံမပုချေ်	ြျားေို	 	လိုအပ်သလို	 ရဆာင်ေွေ်

ရပးနိုင်	ရေးအတွေ်	သေ်ဆိုင်	ောေန်ကေီးဌာနသို့	ရပးပို့ခဲ့

ပါသည်။
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၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ 

တိုင်တန်းချေ်များစိစစ်ကဆာင်ရွေ်ခခင်း

၂၀၂၂	ခုနှစ်၊	ရြရြာ်ေါေီလတွင်	လူ့အခွင့်အရေးောေွယ်

ရစာင့်ရေှာေ်ရေးဌာနြှ	တိုင်တန်းချေ်		(၉)	ရစာင်လေ်ခံ

ေေှိခဲ့ပါသည်။	 တိုင်တန်းချေ်ြျားေို	 စုံစြ်းစစ်ရဆးရေး

အြွဲ့အစည်းအရေး	 (၂)	 ကေိြ်	 ေျင်းပမပုလုပ်ခဲ့ပပီး	 စိစစ်

ခဲ့ော	တိုင်တန်းချေ်	 (	 ၁	 )	 ရစာင်ေို	လိုအပ်သလို	 စိစစ်	

ရဆာင်ေွေ်ရပးနိုင်	ရေးအတွေ်	ေခိုင်မပည်နယ်အစိုးေအြွဲ့

သို့	 	 ရပးပို့အရကောင်းကေားခဲ့ပါသည်။	 တိုင်တန်းချေ်	 

(	 ၃	 )	 	 ရစာင်ေို	ောယေံေှင်ထံ	 ရော်ြေှင်ြှ	အကေံမပု

ချေ်နှင့်အတူ	မပန်ကေားခဲ့ပပီး	တိုင်တန်းချေ်		(	၂	)	ရစာင်

ေို	 ရော်ြေှင်ဥပရဒပုဒ်ြ	 ၃၇	 (ေ)	အေ	လည်းရောင်း၊	

တိုင်စာအင်္ဂါေပ်နှင့်	ြညီညွတ်၍	လည်းရောင်း	ြှတ်တြ်း

ထားေှိေန်	 ဆုံးမြတ်ခဲ့ပါသည်။	 ရြရြာ်ေါေီလတွင်	

ရဆာင်ေွေ်ေန်	တိုင်တန်း	ချေ်	(၃)	ရစာင်	ေျန်ေှိပါသည်။

ဗဟိုေန်ေမ်းတေ္ကသိုလ်(ကအာေ်ခမန်မာခပည်)၌ဖွင့်လှစ်လျေ်ရှိကသာသင်တန်းတွင်
VideoConferencingခဖင့်သင်ခန်းစာပို့ချ

ရြရြာ်ေါေီလ	၁၅	ေေ်

	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 အြျ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အရေး	

ရော်ြေှင်ြှ	 	 ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	 ရဒါေ်တာသန်းမြင့်နှင့်	

ညွှန်ကေားရေးြှူးဦးအာောဟိန်းစိုးတို့သည်	ဗဟိုေန်ထြ်း

တေ္ကသိုလ်(ရအာေ်မြန်ြာမပည်)တွင်	 ြွင့်	 လှစ်	 လျေ်ေှိ

ရသာ	 အဆင့်မြင့်အောထြ်းစီြံခန့်ခွဲြှုသင်တန်း၊	 အြှတ်

စဉ်	 (၁၆)	 ၌	 ၁၅-၂-၂၀၂၂	 ေေ်ရန့	 နံနေ်	 ၀၈:၀၀	 နာေီြှ	

ြွန်းလွဲ	 ၁၅:၅၅	 နာေီအချနိ်အထိ	 Video	 Conferencing	

မြင့်	သင်ခန်းစာ		ပို့ချ	သည်။

							မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်

ြှ	 ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	 ရဒါေ်တာသန်းမြင့်နှင့်	 

ညွှန်ကေားရေးြှူးဦးအာောဟိန်းစိုးတို့သည်	ဗဟိုေန်ထြ်း

တေ္ကသိုလ်	 (ရအာေ်မြန်ြာမပည်)တွင်	 ြွင့်လှစ်	 လျေ်ေှိ

ရသာ	 အဆင့်မြင့်အောထြ်းစီြံခန့်ခွဲြှုသင်တန်း၊	 အြှတ်

စဉ်	 (၁၆)	 ၌	 ၁၅-၂-၂၀၂၂	 ေေ်ရန့	 နံနေ်	 ၀၈:၀၀	 နာေီြှ	

ြွန်းလွဲ	၁၅:၅၅	နာေီအချနိ်	အထိ		Video	Conferencing	

မြင့်	 သင်ခန်းစာ	 ပို့ချခဲ့ပါသည်။	 အဆိုပါ	 သင်တန်းတွင်	

ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	ရဒါေ်တာသန်းမြင့်ေ	လူ့အခွင့်အရေး	

အရမခခံအယူအဆြျား၊	 	 နိုင်ငံရတာ်နှင့်မပည်သူ့တာေန်၊	

မြန်ြာနိုင်ငံ	 အြျ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အရေး	 ရော်ြေှင်	

ြွဲ့စည်းမခင်းနှင့်	လုပ်ငန်းရဆာင်ေွေ်ချေ်ြျား	အရကောင်း

စသည့်	 ဘာသာေပ်ြျားေို	 လည်းရောင်း၊	 ညွှန်ကေား

ရေးြှူး	 ဦးအာောဟိန်းစိုးေ	 ေြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး	

ရကေညာစာတြ်းအရကောင်း	ေုလသြင်္္ဂ	လူ့အခွင့်အရေး	

ယန္တေားနှင့်	ေြ္ဘာ့နိုင်ငံြျား၏	လူ့အခွင့်အရေးအရမခအရန

ေို	 ပုံြှန်	 သုံးသပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ေို	 လည်းရောင်း	

သင်ခန်းစာြျား	 အသီးသီး	 ပို့ချခဲ့ပါသည်။	 သင်တန်းတွင်	

စုစုရပါင်း	 သင်တန်းသားဦးရေ(၃၈)	 ဦး	 	 တေ်ရောေ်ခဲ့

ကေပပီး	သင်တန်းသားြျားြှ	သိေှိလိုသည့်ရြးခွန်း	ြျားေို	

ရြးမြန်းကေော	 ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	 ရဒါေ်တာသန်းမြင့်

နှင့်	ညွှန်ကေားရေးြှူး	ဦးအာောဟိန်းစိုး	တို့ေ	မပန်လည်

ရမြကေားခဲ့ကေပါသည်။
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မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်

တပ်မကတာ်(ကေည်း)တိုေ်ခိုေ်ကရးကေျာင်း(ဗေူး)၌ဖွင့်လှစ်လျေ်ရှိကသာသင်တန်းတွင်Video
Conferencingခဖင့်သင်ခန်းစာပို့ချ

ရြရြာ်ေါေီလ	၂၂	ေေ်

	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 အြျ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အရေး	

ရော်ြေှင်ြှ	 ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	 ရဒါေ်တာသန်းမြင့်	 နှင့်	

ညွှန်ကေားရေးြှူး	ဦးအာောဟိန်းစိုးတို့သည်	တပ်ြရတာ်	

(ကေည်း)	တိုေ်ခိုေ်ရေးရေျာင်း	(ဗထူး)	၌		ြွင့်လှစ်လျေ်

ေှိရသာ	 ရမခလျင်တပ်ေင်းြှူးသင်တန်း၊	 အြှတ်စဉ်	 (၉၈)	

နှင့်	ရမခလျင်	တပ်ခွဲြှူးသင်	တန်း၊	အြှတ်စဉ်	(၂၀၉)	တို့၌	

၂၂-၂-၂၀၂၂	 ေေ်ရန့၊	 နံနေ်	 ၀၇:၄၀	နာေီြှ	 ၁၀:၅၀	နာေီ	

အချနိ်	 အထိ	 Video	 Conferencing	 မြင့်	 သင်ခန်းစာ

ပို့ချသည်။

	 မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်

ြှ	 ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	 ရဒါေ်တာသန်းမြင့်	 နှင့်ညွှန်ကေား

ရေးြှူး	 ဦးအာောဟိန်းစိုးတို့သည်	 တပ်ြရတာ်(ကေည်း)	

တိုေ်ခိုေ်ရေးရေျာင်း(ဗထူး)၌	 ြွင့်လှစ်လျေ်ေှိရသာ	

ရမခလျင်တပ်ေင်းြှူးသင်တန်း၊	 အြှတ်စဉ်	 (၉၈)	 နှင့်	

ရမခလျင်တပ်ခွဲြှူးသင်တန်း၊	အြှတ်စဉ်	(၂၀၉)	တို့၌	၂၂-၂-

၂၀၂၂	ေေ်ရန့၊	နံနေ်	၀၇:၄၀	နာေီြှ	၁၀:၅၀	နာေီ	အချနိ်

အထိ	Video	Conferencing	မြင့်	သင်ခန်းစာပို့ချခဲ့ပါသည်။	

အဆိုပါသင်တန်းတွင်	 ရော်ြေှင်	 အြွဲ့ေင်	 ရဒါေ်တာ	

သန်းမြင့်	 ေ	 လူ့အခွင့်အရေး	 အရမခခံအယူအဆြျား၊	

မြန်ြာနိုင်ငံ	 အြျ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အရေး	 ရော်ြေှင်	

ြွဲ့စည်းမခင်းနှင့်	 လုပ်ငန်းရဆာင်ေွေ်ချေ်ြျားအရကောင်း	

စသည့်ဘာသာေပ်ြျားေို	 လည်းရောင်း၊	 ညွှန်ကေားရေး

ြှူးဦးအာောဟိန်းစိုးေေြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးရကေညာ	

စာတြ်းအရကောင်းေိုလည်းရောင်း	 သင်ခန်းစာြျား	

အသီးသီး	 ပို့ချခဲ့ကေပါသည်။	သင်တန်းတွင်	 ရမခလျင်တပ်

ေင်းြှူးသင်တန်း၊	 အြှတ်စဉ်	 (၉၈)	 ြှ	 သင်တန်းသား

ဦးရေ	 (၃၀)	 ဦးနှင့်	 ရမခလျင်တပ်ခွဲြှူး	သင်တန်း၊	 အြှတ်

စဉ်	 (၂၀၉)	 ြှ	သင်တန်း	သားဦးရေ	 (၁၂၃)	 ဦး၊	 စုစုရပါင်း	

(၁၅၃)	ဦးတေ်	ရောေ်ခဲ့ကေပပီး	သင်တန်းသားြျားြှ	သိေှိ

လိုသည့်	 ရြးခွန်းြျားေို	 ရြးမြန်းကေော	 ရော်ြေှင်အြွဲ့

ေင်	ရဒါေ်တာသန်းမြင့်	နှင့်	ညွှန်ကေားရေးြှူး	ဦးအာော	

ဟိန်းစိုး	တို့ေ	မပန်လည်ရမြကေားခဲ့ပါသည်။

တပ်မကတာ်(ကေည်း)တိုေ်ခိုေ်ကရးကေျာင်း(ဘုရင့်ကနာင်)ဖွင့်လှစ်လျေ်ရှိကသာ
သင်တန်းတွင်VideoConferencingခဖင့်သင်ခန်းစာပို့ချ

ရြရြာ်ေါေီလ	၂၂	ေေ်

	 မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်

ြှ	 ညွှန်ကေားရေးြှူး	 ဦးရော်လွင်ထူးသည်	 တပ်ြရတာ်	

(ကေည်း)	တိုေ်ခိုေ်ရေးရေျာင်း	 (ဘုေင့်ရနာင်)	တွင်	 ြွင့်

လှစ်လျေ်ေှိရသာ	 ရမခလျင်	 တပ်ခွဲြှူးသင်တန်း၊	 အြှတ်

စဉ်	(၇၁၊	၇၂)	၌	၂၂-၂-၂၀၂၂	ေေ်ရန့၊	နံနေ်	၀၇:၄၀	နာေီ

ြှ	 ၁၀:၅၀	 နာေီ	အချနိ်အထိ	 Video	 Conferencing	 မြင့်	

သင်ခန်းစာပို့ချသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်ြှ	ညွှန်

ကေားရေးြှူး	 ဦးရော်လွင်ထူးသည်	တပ်ြရတာ်	 (ကေည်း)	

တိုေ်ခိုေ်ရေးရေျာင်း	(ဘုေင့်ရနာင်)	တွင်	ြွင့်လှစ်လျေ်	

ေှိရသာ	ရမခလျင်	တပ်ခွဲြှူးသင်တန်း၊	အြှတ်စဉ်	(၇၁၊	၇၂)	
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၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ 

	၌	၂၂-၂-၂၀၂၂	ေေ်ရန့၊	နံနေ်	၀၇:၄၀	နာေီြှ	၁၀:၅၀	နာေီ	

အချနိ်အထိ	Video	Conferencing	 မြင့်	သင်ခန်းစာပို့ချခဲ့

ပါသည်။	အဆိုပါ	သင်တန်းတွင်	လူ့အခွင့်	အရေး	အရမခခံ

အယူအဆြျား၊	 ေြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး	 ရကေညာစာတြ်း

အရကောင်း၊	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 အြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေး

ရော်ြေှင်	 ြွဲ့စည်းမခင်းနှင့်	 လုပ်ငန်းရဆာင်ေွေ်ချေ်

ြျားအရကောင်း	 စသည့်သင်ခန်းစာြျား	 ပို့ချခဲ့ပါသည်။	

သင်တန်းတွင်	 ရမခလျင်တပ်ခွဲြှူး	 သင်တန်း၊	 အြှတ်စဉ်	

(၇၁၊	 ၇၂)	 ြှ	 သင်တန်းသားဦးရေ	 စုစုရပါင်း	 (၂၄၅)	 ဦး	

တေ်ရောေ်ခဲ့ကေပပီး	သင်တန်းသားြျားြှ	သိေှိလို	သည့်	

ရြးခွန်းြျားေို	 ရြးမြန်းကေော	ညွှန်ကေားရေးြှူး	 ဦးရော်

လွင်ထူးေ	မပန်လည်	ရမြကေားခဲ့ပါသည်။

စုံစမ်းစစ်ကဆးမှုအတတ်သင်ကေျာင်း၌ဖွင့်လှစ်လျေ်ရှိကသာသင်တန်းတွင်
သင်ခန်းစာသွားကရာေ်ပို့ချ

မြန်ြာနိုင်ငံ	 အြျ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အရေး	 ရော်ြေှင်ြှ	

ဒုတိယညွှန်ကေားရေးြှူး	 ရဒါ်ြိြိခိုင်နှင့်	 သင်တန်းနည်း

မပ	 (Trainer)	 ဦးရောင်းခန့်ေင်တို့သည်	 စုံစြ်းစစ်ရဆး

ြှု	 အတတ်ပညာသင်ရေျာင်းတွင်	 ၁၄-၂-၂၀၂၂	 ေေ်

ရန့	 ြွန်းလွဲ	 ၁၃:၀၀	 နာေီြှ	 ၁၅:၅၀	 နာေီအချနိ်အထိ	လူ့

အခွင့်အရေးဆိုင်ော	သင်ခန်းစာ	ြျား	ပို့ချသည်။

	 မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်

ြှ	ဒုတိယညွှန်ကေားရေးြှူး	ရဒါ်ြိြိခိုင်နှင့်	သင်တန်းနည်း

မပ	 (Trainer)	 ဦးရောင်းခန့်ေင်တို့သည်	 စုံစြ်းစစ်ရဆး

ြှု	 အတတ်ပညာသင်ရေျာင်းတွင်	 ြွင့်လှစ်လျေ်ေှိရသာ	

ဥပရဒဘာသာ	 (အထူး)	သင်တန်း၊	အြှတ်စဉ်	 (၁/၂၀၂၁)	

၌	 ၁၄-၂-၂၀၂၂	 ေေ်ရန့	 ြွန်းလွဲ	 ၁၃:၀၀	 နာေီြှ	 ၁၅:၅၀	

နာေီအချနိ်အထိ	 လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော	 သင်ခန်းစာ

ြျား	 သွားရောေ်ပို့ချ	 ခဲ့ပါသည်။	 သင်တန်းတွင်	 ဒုတိယ

ညွှန်ကေားရေးြှူး	 ရဒါ်ြိြိခိုင်ေ	လူ့အခွင့်အရေး	အရမခခံ

အယူအဆ	ြျား၊	 မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	

ရော်ြေှင်	 ြွဲ့စည်းမခင်းနှင့်	 လုပ်ငန်းရဆာင်ေွေ်ချေ်

ြျား	 အရကောင်းေိုလည်းရောင်း၊	 သင်တန်းနည်းမပ	 ဦး

ရောင်းခန့်ေင်ေ	ေြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး	ရကေညာစာ	တြ်း

အရကောင်း	ဘာသာေပ်ေိုလည်းရောင်း	သင်ခန်းစာြျား	

ပို့ချခဲ့ကေပါသည်။	သင်တန်းတွင်	စုစု	ရပါင်း	သင်တန်းသား

ဦးရေ	(၂၁)	ဦး	တေ်ရောေ်ခဲ့ကေပပီး	သင်တန်းသားြျားြှ	

သိေှိလိုသည့်	ရြးခွန်း	ြျားေို	ရြးမြန်းကေော	ဒုတိယညွှန်

ကေားရေးြှူး	 ရဒါ်ြိြိခိုင်နှင့်	သင်တန်းနည်းမပ	 ဦးရောင်း

ခန့်ေင်တို့	ေ	မပန်လည်ရမြကေားခဲ့ပါသည်။

အေျဉ်းဦးစီးဌာန(ကနခပည်ကတာ်)၌ဖွင့်လှစ်လျေ်ရှိကသာသင်တန်းတွင်သင်ခန်းစာသွားကရာေ်ပို့ချ

ရြရြာ်ေါေီလ	၁၆	ေေ်

	 မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်

ြှ	ဒုတိယညွှန်ကေားရေးြှူး	ရဒါ်ြိြိခိုင်နှင့်	သင်တန်းနည်း

မပ	(Trainer)	ဦးရောင်းခန့်ေင်တို့သည်	အေျဉ်းဦးစီးဌာန	

(ရနမပည်ရတာ်)	တွင်	၁၆-၂-၂၀၂၂	ေေ်ရန့	ြွန်းလွဲ	၁၃:၄၀	

နာေီြှ	 ၁၆:၀၀	 နာေီအချနိ်အထိ	 လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော	

သင်ခန်းစာြျား	ပို့ချသည်။

	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 အြျ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အရေး	

ရော်ြေှင်ြှ	 ဒုတိယညွှန်ကေားရေးြှူး	 ရဒါ်ြိြိခိုင်နှင့်	

သင်တန်းနည်းမပ	 (Trainer)	 ဦးရောင်းခန့်ေင်တို့သည်	

အေျဉ်းဦးစီးဌာန	 (ရနမပည်ရတာ်)	တွင်	 ြွင့်လှစ်	လျေ်ေှိ

ရသာ	ရထာင်တာေန်ခံ	အောေှိသင်တန်း၊	အြှတ်စဉ်	(၁၆)	
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မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်

၌	 ၁၆-၂-၂၀၂၂	 ေေ်ရန့	 ြွန်းလွဲ	 ၁၃:၄၀	 နာေီြှ	 ၁၆:၀၀	

နာေီအချနိ်အထိ	 လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော	 သင်ခန်းစာ

ြျား	 သွားရောေ်ပို့ချခဲ့ပါသည်။	 သင်တန်းတွင်	 ဒုတိယ

ညွှန်ကေားရေးြှူး	 ရဒါ်ြိြိခိုင်ေ	လူ့အခွင့်အရေး	အရမခခံ

အယူအဆြျား၊	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 အြျ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အရေး	

ရော်ြေှင်	 ြွဲ့စည်းမခင်းနှင့်	 လုပ်ငန်းရဆာင်ေွေ်ချေ်

ြျား	 အရကောင်းေိုလည်းရောင်း၊	 သင်တန်းနည်းမပ	 ဦး

ရောင်းခန့်ေင်ေ	ေြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး	ရကေညာစာ	တြ်း

အရကောင်း	ဘာသာေပ်ေိုလည်းရောင်း	သင်ခန်းစာြျား	

ပို့ချခဲ့ကေပါသည်။သင်တန်းတွင်	 စုစုရပါင်း	သင်တန်းသား

ဦးရေ	(၃၃)	ဦး	တေ်ရောေ်ခဲ့ကေပပီး	သင်တန်းသားြျားြှ	

သိေှိလိုသည့်	ရြးခွန်းြျား	ေို	ရြးမြန်းကေော	ဒုတိယညွှန်

ကေားရေးြှူး	 ရဒါ်ြိြိခိုင်နှင့်	သင်တန်းနည်းမပ	 ဦးရောင်း

ခန့်ေင်တို့ေ	မပန်	လည်ရမြကေားခဲ့ပါသည်။
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၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ 

MicrosoftPowerBiသင်တန်းခပုလုပ်ခခင်း
ဇန်နေါရီလ၂၁ရေ်

	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 အြျ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အရေး	 ရော်ြေှင်ရုံး	
ဌာနအသီးသီးအရနမြင့်	 ြိြိတို့ဌာနေှိသတင်းအချေ်အလေ်
ြျားေို	 Data	 Analysis	 မပုလုပ်နိုင်ေန်	 ေည်ေွယ်၍	 	 Micro-
soft	 Power	 BI	 သင်တန်းေို	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 အြျ ိုးသား	 လူ့
အခွင့်အရေး	 ရော်ြေှင်ရုံးတွင်	 ၇-၂-၂၀၂၂	 ေေရ်န့ြှ	 ၁၁-၂-
၂၀၂၂	 ေေရ်န့အထိ	 (၅)	 ေေ်တာ	 ရဆာင်ေွေ်ခဲပ့ပီး	 အဆိုပါ
သင်တန်းတွင်	 ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	 ရဒါေ်တာသန်းမြင့ ်
ေ	 အြွင့်	 အြှာစေားရမပာကေားခဲ့ပါသည်။	 သင်တန်းေို	
	ရော်ြေှင်ရုံး	 e-Government	 ဌာနေ	တာေန်ယူသင်ကေား
ပို့ချြှုြျား	 ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ပပီး	 ရော်ြေှင်ရုံး	 ေန်ထြ်း	 (၁၂)	 ဦး	
တေ်ရောေ်ခဲ့ကေပါသည်။
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မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်

ကနခပည်ကတာ်(ရုံးခွဲ)

သေင်လြ်းနှင့်	ရော်င်္ျလီြ်းရထာင့်၊	ရေှေကော

ပင်ေပ်ေွေ်၊	ေဗ္ဗူသီေိပြို့နယ်။

ြုန်း	-	၀၆၇၃၄၃၂၅၉၅

မန္တကလး(ရုံးခွဲ)

ဦးပိုင်အြှတ်	 ၃၅	 (ေ၊ဃ)၊	ေြ်းနားလြ်း၊	

၃၄	 လြ်းနှင့်	 ၃၅	 လြ်းကေား၊	 ရဒးေန်း

အရနာေ်ေပ်ေွေ်၊ချြ်းရအးသာေံပြို့နယ်၊

ြန္တရလးပြို့။ြုန်း	-	၀၉၅၃၄၃၆၅၀

ရခိုင်ခပည်နယ်(ရုံးခွဲ)

ေခိုင်မပည်နယ်	အရထွရထွအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး	

ဌာန၊	မပည်နယ်ရုံး၊	စစ်ရတွပြို့။

ြုန်း	-၀၉၄၂၅၈၆၀၀၀၈

ဆေ်သွယ်ရန်လိပ်စာများ

အြှတ်	(၂၇)၊	၆	ြိုင်ခွဲ၊	မပည်လြ်း၊	လှိုင်ပြို့နယ်။

ြုန်း-	၀၁၆၅၄၆၇၀

website:	https://mnhrc.org.mm
facebook:	www.facebook.com/myanmar

မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်ရုံး	

e-Government	ဌာနြှ	တာေန်ယူ	ထုတ်ရေပါသည်။

e-government@mnhrc.org.mm	


